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З посиленням глобальних викликів, які виникли перед світовою 

економікою на сьогодні, виникає необхідність здійснення змін, спрямованих 

на досягнення найвищої якості освіти та освітніх послуг і 

конкурентоспроможності нашого закладу в новому соціокультурному 

контексті. 

У зв’язку з цим у БІНПО створено єдину освітньо-цифрову екосистему, 

яка передбачає використання цифрових та інтерактивних технологій у 

віртуальному просторі. 

Єдина освітньо-цифрова екосистема БІНПО включає: LMS 

«Профосвіта» (зареєстровано понад 7500 користувачів), хмарний сервіс 

Microsoft Teams платформи Office 365 (у 2021 році 2600 зареєстрованих), 

власний сайт БІНПО, власний Ютуб-канал тощо.  

Освітня платформа БІНПО «Профосвіта» 

(https://profosvita.org) як інноваційне освітньо-цифрове 

середовище використовується для формування навичок 

використання цифрових засобів, нарощування обсягів 

інформації, створення власних цифрових продуктів. 

Платформа «Профосвіта» має відкритий контент і практично безмежні 

можливості широкого охоплення всіх категорій замовників освітніх послуг. 

Запропонована структура забезпечує опанування теоретичних і практичних 

аспектів навчальних курсів здобувачів освіти різних напрямів та 

спеціальностей.  

Для здобувачів вищої освіти на даній освітній платформі відкрито 

вебресурси, а також здійснено  їхнє наповнення професорсько-викладацьким 

складом БІНПО, який забезпечував освітній процес. Для кожної групи 

здобувачів освіти створено веб-ресурс «Організаційні питання», де вміщено 

https://profosvita.org/


розклади, список студентів групи, методичні матеріали для допомоги 

здобувачам вищої освіти, студентський форум, анкети для здобувачів освіти. 

На персональних веб-ресурсах викладачів розміщується як організаційна 

інформація тьюторів навчальних груп, так і матеріали для опрацювання 

слухачам. Вихід на платформу НПП БІНПО здійснюється відповідно 

розкладів занять, додатково викладачами організовано спілкування 

електронною поштою, створюються групи у Вайбер, на платформах для 

проведення онлайн сесій тощо. 

Також БІНПО зареєстровано на платформі MS Office 365 та 

надано 500 000 безкоштовних ліцензій для викладачів і 1 000 000 

для здобувачів освіти (безкоштовна ліцензія версії Microsoft 

Office 365 A1 для навчальних закладів). 

Microsoft Teams – центр командної роботи в  Office 

365 від Microsoft , що включає користувачів, вміст та 

інструменти, необхідні для ефективнішої співпраці. 

Для організації освітнього процесу в середовищі Microsoft 

Teams, що входить в універсальний інструментарій Microsoft 

Office 365, було проведено роботу по вивченню питань 

адміністрування та роботи в середовищі робочого простору 

Microsoft Teams.  

На платформу було заведено списки слухачів та сформовано 

всі навчальні групи, а також групу викладачів БІНПО.  

Розроблено політику прав для слухачів та можливості 

викладення навчальних матеріалів викладачами на даній платформі.  

Розроблені інструкції по роботі на платформі для викладачів БІНПО та 

для слухачів – педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Для ознайомлення та формування навичок роботи в робочому просторі 

Microsoft Teams з науково-педагогічними працівниками було проведено 

онлайн-заняття, а також індивідуальні консультації по роботі на платформі. 

В результаті у хмарному середовищі Microsoft Teams були проведені 

заняття за розкладом у експериментальних навчальних групах, де була 

забезпечена технічна та інформаційна підтримка для викладачів і слухачів – 

педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Також, з метою розвитку цифрової компетентності науково-

педагогічних працівників, забезпечення якості освітнього процесу в умовах 

пандемії було проведене засідання Оnline Академії цифрових технологій . Усі 

викладачі пройшли навчання на платформі Microsoft Teams як модератори і 

як слухачі для того, щоб ознайомитися з особливостями роботи і надати 

консультації основним нашим партнерам – педагогам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. Під час навчання було використано технічні 



засоби для ознайомлення та навчання. Були вирішені питання, які виникли 

під час проведення занять в експериментальних групах. Науково-педагогічні 

працівники БІНПО отримали необхідну інформацію та практичний досвід 

роботи на платформі, що дозволило якісно проводити заняття, а також 

підвищити рівень власної цифрової компетентності. 

Teams – це робочий простір для колективної роботи, заснований на 

чотирьох ключових ідеях – сучасний чат, центр взаємодії, можливості 

індивідуальних налаштувань і надійний захист. 

Хмарне середовище Microsoft Teams дозволяє учасникам робочої групи: 

 проводити аудіо- та відеоконференції; 

 створювати миттєво або планувати заздалегідь у календарі онлайн-

наради, а потім перемикатися між вікнами групового чату й 

відеоконференцїї одним натисканням; 

 ділитися повідомленнями, файлами, посиланнями зі своєю 

командою, надсилаючи їх у груповому чаті; 

 публікувати в рамках робочого простору групи новин та загальні 

документи; 

 вести планування спільної діяльності учасників команди; 

 ефективно використовувати всю різноманітність функцій і 

можливостей Office 365; 

 підключати додаткові онлайн-сервіси Microsoft. 

Контент платформи MS Office 365 має практично безмежні можливості 

широкого охоплення всіх категорій замовників освітніх послуг із виходом 

ключових стейкголдерів, організації вільного доступу до розроблених 

науково-педагогічними працівниками БІНПО інформаційно-освітніх ресурсів. 

Запропонована структура забезпечує опанування теоретичних і практичних 

аспектів навчальних курсів слухачів. 

Освітня локація платформи Microsoft Office 365 (зареєстровано більше 

2600 учасників) уміщує категорії слухачів (науково-педагогічні працівники, 

педагогічні працівники, методичні служби всіх рівнів тощо), викладачів та 

тьюторів навчальних груп.  

Професійна значущість використання хмарного сервісу Microsoft 

Teams платформи Office 365 як освітньо-цифрового середовища полягає у 

вдосконаленні зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, їхніми 

замовниками та ключовими стейкголдерами, формуванні навичок 

використання цифрових засобів, нарощування обсягів інформації, 

створювання власних цифрових продуктів. 

У робочому просторі Microsoft Teams для слухачів відкрито  веб-

ресурси. Наповнення зазначених ресурсів здійснено професорсько-

викладацьким складом БІНПО, який забезпечував освітній процес. Вихід на 



платформу БІНПО для проведення онлайн занять здійснюється відповідно 

розкладів занять. 

 
Для кожної групи слухачів адміністратором у  вкладці Файли 

розміщено папку Навчальні матеріали, яка  представлена наступними 

розділами:  

 
- інструктивно-методичні матеріали, які включають інформацію по 

роботі на платформі, по оформленню облікових даних слухачів, 

розподілу тем випускних робіт, контактної інформації тьютора та 

викладачів груп, розклади занять груп, тематику випускних робіт за 

напрямами кафедр Інституту, графіків освітнього процесу, етапів 

проходження курсів тощо; 



 
- навчальні модулі згідно з навчальним планом (інформація надається 

викладачами груп згідно з розкладами, містить матеріали для 

самостійного опрацювання слухачами, питання для самоконтролю, 

анкети для слухачів груп, додаткові матеріали за тематикою тощо); 

 
 

- елементи зворотного зв’язку (тематичні форуми, тести самоконтролю 

слухачів тощо). 



 
  

Також на платформі надається можливість спільної роботи з 

документами та мультимедійним контентом.  

Microsoft Office 365 – це програмний комплекс, за допомогою якого 

простіше залишатися на зв’язку та виконувати завдання. Для роботи на даній 

платформі необхідно мати підключення до мережі Інтернет та високі технічні 

характеристики комп’ютера. 

Переваги роботи на платформі Office 365: 

- легкість та зручність інтерфейсу; 

-  мобільність (можливість працювати на платформі як з комп’ютера, 

так і з мобільного телефону) ; 

- безпечність у використанні; 

- безкоштовна ліцензія для навчальних закладів; 

- постійний доступ до даних; 

- кращі умови роботи для викладачів, слухачів, інших учасників 

освітнього процесу; 

- електронні поштові скриньки для всіх слухачів, викладачів, 

адміністрації. 



В умовах карантинних заходів для ефективної роботи науково-

педагогічних працівників Інституту створені цифрові робочі місця, які 

забезпечують присутність викладачів у режимі реального часу та дають 

можливість проводити онлайн-зустрічі, зокрема аудіо-, відео- 

та вебконференції, а також засновані на використанні електронного 

документообігу, безпаперових цифрових технологій, хмарних технологій та 

кіберзахисту.  

Створено новий сайт БІНПО (http://binpo.com.ua/), який повністю 

відповідає сучасним вимогам, як до контенту (представлено загальну 

нормативну базу Інституту, інформацію для ключових стейкголдерів, 

здобувачів освіти, інформацію про освітні кластери кафедр і структурних 

підрозділів інституту тощо), так і до інтерфейсу користувача (зручна 

навігація, динамічність, елементи зворотного зв’язку тощо). 

Також створено власний Youtube-канал як для проведення наукових та 

освітніх заходів онлайн, так і збереження трансляції для можливості 

подальшого перегляду. 

Головна мета використання цифрових технологій в освітньому процесі 

БІНПО – розвиток цифрової компетентності здобувачів та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації шляхом удосконалення й набуття умінь та навичок 

впевненого, критичного та відповідального використання і взаємодії із 

цифровими технологіями для освіти, роботи та участі у сучасному 

інформаційному суспільстві; побудові та реалізації індивідуальної траєкторії 

розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти та ознайомлення слухачів з 

основними цифровими трендами.  

Цифрові технології, які використовуються на курсах підвищення 

кваліфікації у БІНПО: 

 Цифрові технології колективної комунікації. Технології 

відеозустрічей zoom.us, youtube.com, Google Meet для проведення онлайн-

заходів у відео- та аудіо- форматах, а саме онлайн-занять, веб-конференцій, 

засідань кафедр та інші. 

 Хмарні технології Google для роботи з документами. 

 Технології візуалізації освітнього контенту – мультимедійні 

презентації, інфографіка, відеоінфорграфіка,  інтелект-карти, таймлайни, QR-

коди, хмари слів, відео, скрайбінг, гейміфікаціїя, 3d моделювання, доповнена 

(AR) та віртуальна (VR) реальності. 

 Системи електронного тестування та аналітики в освітньому 

процесі. Використання електронних тестів, розроблених на платформі 

profosvita.org, електроних тестів та опитувальних анкет, створених за 

допомогою Google Форм. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/zoom.us
https://www.youtube.com/


 Соціальні мережі. Facebook, Instagram для обміну персональними 

профілями, а також повідомлення як новин БІНПО, так і наукових, 

законодавчих, нормативно-правових та громадських новин у сфері освіти. 

 Youtube – для проведення наукових та освітніх онлайн- заходів і 

збереження трансляції для можливості подальшого перегляду. 

 


